
Z m l u v a č. 6-S/2009 

uzavretá 

p o d ľ a § 289 zák .č . 513/1991 Z.z . a § 50 z .č . 40/1964 Z b 

o odvoze a z n e š k o d ň o v a n í odpadu na s k l á d k e odpadov v Sikenici. 

C l . I 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: Združenie obcí pre separovaný zber - T A T I A R 
Za múrom č. 37 
935 05 Pukanec 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Telefónne číslo: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 

Máriou Pacherovou - riaditeľkou 
37856847 
2021748883 
036/6393226 
tatiar@mail.t-com.sl 
S L S P Levice 
č.účtu: 0221953657/0900 

1.2 Zhotoviteľ: M I K O N A plus, s.r.o 
Železničná 39 
937 01 Želiezovce 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Telefónne číslo: 
Fax: 
Bankové spojenie: 

Jánom Kondačom st. -konateľom 
34140913 
2021031705 
036/7518020 
036/7711 277 
Dexia Levice 
č.účtu: 7152713001/5600 
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Čl.II 
Predmet činnosti - čas plnenia - rozsah dodacích podmienok 

2.1 Zhotoviteľ prevezme odpad na skládke odpadov v Sikenici na základe riadne vyplneného 
a potvrdeného dokladu o druhu odpadu. Váženie budeme vykonávať na skládke odpadu v 
Sikenici. 

2.2 Objednávateľ je povinný dodržiavať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.z. 
/zákon o odpadoch/ a vykonávacích prepisov - vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch a špecifikáciu odpadov podľa schváleného pre
vádzkového poriadku. 

2.3 Zhotoviteľ nezávadné zneškodní odpad na skládke odpadov v Sikenici na základe 
Zoznamu odpadov povolených zneškodňovať ukladaním na skládke, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy /Príloha č. 1/. 

2.4 Začiatok plnenia predmetu činnosti je dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými 
stranami 

ČI. I I I 

Cena, fakturácia, platobné podmienky 

3.1 Cena za uloženie odpadov je dohodnutá nasledovne: 

Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH 

200301 zmesový komun.odpad 19,916 €/t 3,784 € 23,70 €/t 
599,99 Sk/t 113,99 Sk 713,98 Sk/t 

170... inertný odpad 13,277 €/t 2,522 € 15,80 €/t 
399,98 Sk/t 75,977 Sk 475,99 Sk/t 

bez poplatku v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z.. 

Doprava objemného a inertného odpadu sa rieši samostatným cenníkom. /Príloha č.2/. 

3.2 V prípade, že zhotoviteľ prevezme odpad od objednávateľa a pri jeho spracovaní zistí, že 
odpad nezodpovedá prílohe č. 1, alebo ustanoveniam Vyhlášky č. 283/2001 Z.z., tento odpad 
bude dočasne premiestnený na vyhradené miesto. 

3.3 Ak sa preukáže na základe odborného rozboru /analýzy/, že odpad prevzatý od 

objednávateľa naozaj nezodpovená prílohe 5.1, resp. ustanoveniam Vyhlášky 283/2001 

Z.z., všetky náklady spojené s dočasným premiestnením, vytriedením, prípadne náklady na 
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vykonanie analýz a podľa potreby odvezenie inou oprávnenou organizáciou bude hradiť 
objednávateľ. V opačnom prípade hradí tieto náklady zhotoviteľ. 

3.4 Poplatok podľa zákona č. 17/2004 bude na každej faktúre samostatne 

3.5 Objednávateľ môže vyvážať aj samostatne objemný a inertný odpad na skládku v Sikenici 
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

3.6 Platba za uloženie zmesového odpadu bude realizovaná vždy za obdobie 1 mesiaca spätne 
podľa skutočne dovezeného množstva - na základe faktúry. 

3.7 Platba za uloženie objemného a inertného odpadu bude realizovaná vždy po dovezení 
odpadu - na základe faktúry. 
Ako podklad pre vystavenie faktúry bude slúžiť vážny list /doklad o váhe odpadu/. 

3.8 Splatnosť faktúr je 14 pracovných dní. 

ČI. I V 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4.3 Platnosť zmluvy možno ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán kedykoľvek 

a bez uvedenia dôvodu. 

4.4 Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať obidve zmluvné strany po vzájomnej dohode a to len 
vo forme písomného dodatku. 

Čl.V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy touto zmluvou neupravené, vyplývajúce z tejto 

zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi 

odpadové hospodárstvo. 
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5.2 Zmluva je v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom po obojstrannom podpísaní 
obdrží každá zo zmluvných strán 

5.3 Zhotoviteľ v snahe pokračovať v dobrej spolupráci ponúka pre odberateľa výrobky z 
betónu vo zvýhodnených cenách. 

V Želiezovciach, dňa 16.10.2009 

za objednávateľa 


